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Nr. 462 / Data: 23.11.2018 

Către: Guvernul României 

În atenția: Dnei Prim-Ministru Viorica Dăncilă 

Spre ştiinţă: 

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dlui Ministru Petre Daea 

- Ministerului Apelor şi Pădurilor, Dlui Ministru Ioan Deneş  

- Ministerului Mediului, Dnei Ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu              

- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Dlui Ministru Paul Stănescu 

 

Subiect: Ocrotirea pădurilor din afara fondului forestier naţional 

 

Stimată Doamnă Prim – Ministru, 

 

Dorim să atragem atenţia asupra situaţiei „pădurilor”1 din afara fondului forestier naţional, 

care au o suprafaţă semnificativă (cca 10% din totalul padurilor) şi o mare valoare conservativă, 
pentru a căror ocrotire este necesară armonizarea cadrului legislativ și crearea unor mecanisme 
funcționale de susținere și cointeresare a proprietarilor. 

Rezultatele recente ale Inventarului Forestier Național (IFN) - Ciclul II confirmă existența 

a peste 500.000 ha de „păduri” în afara fondului forestier național - care nu sunt cartate efectiv și 

pentru care nu se asigură servicii de pază, nu sunt administrate, monitorizate, îngrijite, regenerate 

sau după caz protejate, conform regimului silvic (care este aplicabil doar suprafețelor incluse în 
fondul forestier național). 

Aceste „păduri” adăpostesc ecosisteme rare amenințate sau periclitate (ex. complexe de 

rarişti de arbori şi tufărişuri în etajul subalpin, păduri galerii de anin sau plopi de pe malul râurilor, 

rarişti de arbori, tufărişuri şi complexe de vegetaţie lemnoasă din zone umede etc) și constituie 
zone de utilizare sezonală critică pentru reproducere, adăpost, refugiu sau conectivitate pentru 

specii protejate. Subliniem de asemenea faptul că aceste „păduri” îndeplinesc servicii de mediu 
esențiale pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale (protecţia împotriva eroziunii 

solurilor, menținerea bonității staționale a terenurilor îndeosebi în zone cu fenomene care 

influenţează negativ producţia agricolă, protecția malurilor cursurilor de apă, îmbunatățirea calității 

                                         
1 Vegetația forestieră din afara fondului forestier național care îndeplinește condițiile de încadrare ca pădure, astfel cum este definită în 
Codul Silvic.  
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apei, combaterea deșertificării sau prevenirea și combaterea efectelor inundațiilor în perspectiva 

agravării și multiplicării acestor fenomene ca efect al schimbărilor climatice, sechestrarea carbonului 
etc.). 

În ciuda importanței lor, în aceste păduri (N.B. din afara fondului forestier național), 
recoltarea și valorificarea lemnului sunt lăsate „la latitudinea proprietarilor”, astfel încât din tot 

regimul silvic2 sunt aplicabile doar normele tehnice silvice privind evaluarea și circulația masei 
lemnoase. Prin urmare, astăzi, criza lemnului de foc (cu largul concurs al Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate publică) și cererea mare de biomasă 

generează o continuă creștere a presiunii asupra acestor păduri. Mai mult, o bună parte din aceste 
păduri sunt “abandonate” din punct de vedere administrativ (respectiv, nu este clară proprietatea 

sau responsabilitățile de control), nu există țeluri de gospodărire, fiind practic lăsate în voia 
sorții. 

În consecință, în momentul de față, aproximativ 500.000 de ha de păduri sunt expuse unui 

risc continuu de degradare, fiind în pericol chiar de dispariție prin defrișare, fără să existe 
măsuri concrete pentru prevenirea acestei situații!  

Și mai îngrijorător este faptul că această situație se desfășoară simultan eforturilor susținute 

pentru împădurirea artificială a terenurilor agricole neproductive, dar care din păcate se 

concretizează prin rezultate dezamăgitoare (în condițiile în care pentru împădurirea terenurilor 

agricole sunt alocați peste 10.000 eur /ha iar până în prezent nu s-a reușit împădurirea nici măcar a 

unui hectar în actualul exercițiu financiar al Programului Naţional Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-
2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
2 Sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului 
forestier, în scopul asigurării gestionării durabile (Codul Silvic). 

În acest contex, solicităm adoptarea unui set de măsuri pentru stimularea 
creșterii fondului forestier național prin includerea vegetației forestiere din afara 
fondului forestier național care îndeplinește condițiile de încadrare ca „pădure”, prin: 

 Instituirea unor mecanisme funcționale de susținere și cointeresare a 
proprietarilor (incluzând aici mecanisme financiare de stimulare și 
compensare, susținerea serviciilor de realizare a documentaţilor cadastrale, 
întocmirea amenajamentelor silvice sau ulterior administrarea pădurilor); 

 Prioritățile pentru alocările financiare pentru  următorul exercițiu  financiar  
european corespunzător  PNDR trebuie să includă și măsura ocrotirii pădurilor 
din afara fondului forestier național; 

 Îmbunătățirea și armonizarea cadrului legislativ care să faciliteze 
reglementarea eficientă pe termen lung a acestor păduri. 
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Având în vedere faptul că aspectele semnalate și soluțiile menționate exced atribuţiile unei 

singure autorităţi publice centrale, ne adresăm dumneavostră tocmai pentru a asigura cadrul 

necesar conlucrării dintre ministerele de resort implicate care pot şi trebuie să soluţioneze această 
situaţie.  

Asociația WWF Programul Dunăre Carpaţi România este o organizaţie de mediu implicată 

activ în conservarea naturii, ce susține de peste 10 ani, prin proiectele implementate la nivel 

național și regional, promovarea unui management forestier responsabil, acoperind inclusiv 

domeniul politicilor agricole, forestiere și de mediu. Ne exprimăm astfel speranța că propunerile 

noastre vor fi luate în considerare, și vă asigurăm de sprijinul nostru în toate demersurile care 

vizează gestionarea responsabilă a resurselor naturale, pentru o dezvoltare durabilă a comunităților 
locale din țara noastră. 

 

Cu deosebit respect, 

 

Radu VLAD 

Coordonator Păduri și Proiecte regionale 

WWF Programul Dunăre-Carpați România 
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